
IKÄÄNTYNEIDEN 

KUNTOTUTUSPALVELUT – 

LÄHIKUNTOTUTUKSESTA 

KOTIKUNTOUTUKSEEN 

Marja Heikkilä 

Saarijärvi 19.4.2016 

Keski-Suomen SOTE 2020 

20.4.2016 



SOTE erityis- 
palvelut 

ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut  

SOTE Lähipalvelut  

Palveluohjaus  

Sähköiset palvelut ja -asiointi,  itsehoito 

Yhteistyö 

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA 



2. Taso 
Sote-lähipalvelut 
Liikkuvat ja sähköiset palvelut 

kotiin, kotihoito ja –sairaala, 

kuntoutus- ja terapiapalvelut, 

tukihenkilö toiminta, 

erityisryhmien asuminen ja 

päivätoiminta, perhe- 

hoidon järjestäminen,   

omaishoidon tuki, päihde- 

vammais- ja 

mielenterveyspalvelut, 

terveydenhuolto, ensihoito, 

pitkäaikaishoito, 

apuvälinepalvelut, 

sosiaalipalvelut, kriisipalvelut, 

sosiaalihuoltolain mukaiset 

työllisyyspalvelut, 

työterveyshuolto 

  

  

 

3.Taso  

Sote-erityispalvelut 
• erikoissairaanhoito 

• vaativa päivystys 

• turvakoti  

• erityisosaamista vaativa:  

    - ikääntyvien palvelu  

    - lasten, nuorten ja perheiden 

       palvelut, sijaishuoltoyksikkö  

    - vammaispalvelu,  

    - päihde-, mielenterveys- ja 

 aikuissosiaalityö 

• omais- ja perhehoidon keskus  

• sosiaali- ja potilasasiamies,  

     (”sotevahti”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi, itsehoito 

 1. taso  

Arjen lähipalvelut 
Kauppa, apteekki, pankki, 

optikko, kirjasto, bussit ja 

palvelukyydit, 

yhteispalvelupisteet, 

kulttuuri- ja 

liikuntaharrastuspaikat, 

kansalais- ja työväenopistot, 

poliisi, 

maahanmuuttajapalvelut, 

virkistysalueet, jne. . 

 

Esteettömyyden 

edistäminen, teiden 

kunnossapito, tietoliikenne ja 

ICT-tuki, hyvinvointia tukeva 

kaavoitus, ensivaste-

toiminta, toimintatilojen 

mahdollistaminen 

kuntalaisille, yhteistyö 

järjestöjen, seurakuntien ja 

yritysten kanssa.  

 

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

KAIKKIEN IKÄRYHMIEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUMALLI 

Yhteistyö 



2. Taso 

Sote-lähipalvelut 

 
Päivä- ja seniorikeskukset,  

muistikoordinaattori ja -hoitaja,  

ikäihmisten osavuorokautinen ja  

intervallihoito, perhehoito,  

ennaltaehkäisevät palvelut,  

ikäihmisten kotihoito ja  

kotisairaala (24/7),  

palveluasuminen,  

tehostettu palveluasuminen,  

pitkäaikaishoito,  

muistipoliklinikka,  

kuntoutusyksikkö ja 

kotikuntoutus,  

geriatrin palvelut. 

 

 

 

3.Taso  

Sote-

erityispalvelut 

 
• psykogeriatrinen 

      osaaminen 

• muistiosaamiskeskus 

• omais- ja perhehoidon 

keskus 

 

 

 

 

Neuvonta ja palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi, itsehoito 

 1. taso  

Arjen 

lähipalvelut 
 

Yksilölliset 

asumisratkaisut ja 

yhteisöllinen asuminen. 

Yhteiset kokoontumistilat 

ja kerhot. Muun muassa 

kauppa, ateria-, siivous-, 

asiointi- ja muut 

tukipalvelut.  

 

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUMALLI 

Yhteistyö 



NÄKÖKULMA ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN 
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Asiakaslähtöisyys 



KESKI-SUOMEN SOTE-

INTEGRAATIORAPORTIN KERTOMAA…  
• Asiakkaan terveys- ja hyvinvointihyödyn kannalta on 

oleellista, että palvelutoiminta perustuu yksilöllisesti 

tunnistettuun tarpeeseen, asiakkaan voimavarojen 

vahvistamiseen ja ratkaisukeskeisyyteen.  

• Koska ammattilainen ja asiakas tuottavat palvelun 

useimmiten yhdessä, asiakkaan osallisuuden, 

osaamisen ja sitoutumisen tukemisella on oleellinen 

merkitys myös palvelun vaikuttavuuden ja 

kustannusvaikuttavuuden kannalta.  

• Joissakin palveluissa asiakkaan rooli on 

vaikuttavuuden kannalta erityisen keskeinen 

(esimerkiksi kuntoutus, sosiaalityö, 

elämäntapamuutokset ja pitkäaikaissairauksien hoito). 

20.4.2016 



MIKSI KOORDINAATIOTA JA 

KOHDENTAMISTA TARVITAAN?  

 

”Selvityksemme paljastaa, kuinka sirpaleinen hoitoketju 

oikeasti on. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yksittäiset 

toimijat tekisivät huonoa työtä. Ongelmana on, että 

terveydenhuoltomme rakentuu nyt tuottajien eikä 

potilaiden ympärille. Kaikki eri toimijat saattavat tehdä 

hyvääkin työtä toisistaan riippumatta mutta myös 

tietämättä, mitä toinen tekee”, Niemelä sanoo.  

 
Sitra: Tulevaisuuden sydänhoidot –tutkimus 1/2 

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uusi-tutkimus-paljastaa-

terveydenhuollon-hoitoketjujen 
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MONIKANAVAISEN RAHOITUKSEN JA 

PIRSTALEISUUDEN ONGELMAKOHTIA… 
(Jyväskylän yo, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Jyväskylä, Keski-Suomen shp, 

STM, Kela, Sitra) 

• Rahoittajataho vaihtuu usein  (tutkimusaineistossa keskimäärin 22 – 43 

kertaa  v. 2012 – 2013 aikana); näkyvyys muiden rahoittajatahojen 

kustannuksiin sekä kokonaiskustannuksiin katoaa 

• Suurimman osan kustannuksista maksoi kaikissa potilasryhmissä kunta. 

• Alueelliset erot kustannuksissa ovat merkittäviä (tässä tosin vain yksi 

esimerkki):  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uudet-tutkimukset-yhteen-sote-

rahoituskanavaan-siirtyminen 
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Lonkkaleikkaus Kainuu Keski-Suomi 

Kokonaiskustannukset (e/hlö) 20 000  24 000  

Työstä poissaolo (pv) 150 183 

Työnantajalle aiheutuvat kustannukset (arvio 300 
e/pv)  

45 000 54 900  
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KIITOS HYVÄSTÄ 

YHTEISTYÖSTÄ! 
 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/ti

lastot_ja_raportit  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tilastot_ja_raportit
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tilastot_ja_raportit
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